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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 593 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കാർഷിക ഉ�ാദന, സം�രണ,
വിപണന �വർ�നേ�ാെടാ�ം കാർഷിക
വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിവ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന ��െട
ഭാഗമായി സം�ാനാവി�ത പ�തി കളായ
ലീഡ്  സ്  പ�തി, �ഷി പാഠശാല & േ�ാ�് തല
കാർഷിക വി�ാന േക��ൾ, മാനവ വിഭവ
േശഷി വികസന പ�തി, �ഷി ഭവ�കളിൽ
ഇൻേ�ൺഷി�്, െപാ�ജന പ�ാളി� പ�തി,
െമാൈബൽ അേ�ാ �ിനി�കൾ, ഫാം
ഇൻഫർേമഷൻ & ക��ണിേ�ഷൻ പ�തി
എ�ിവ�ം േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ ആ�

പ�തി�ം �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി വ��.
�ടാെത േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട
കീഴി�� �ഷി വി�ാന േക��ൾ വഴി�ം മ�്
െ�യിനിംഗ് �ണി�കൾ വഴി�ം ഒ� വർഷം
ഏകേദശം ആയിരേ�ാളം പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട���്. ഇതിന് �റേമ �ൻനിര
�ദർശന�ൾ വഴി േകരള കാർഷിക
സർവകലാശാല വികസി�ിെ���ി��

ക�പി���ൾ കർഷകരിേല�് എ�ി

�ാ�� നടപടി�ം സ�ീകരി���്. ആയത്

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനെ�
െച��നിൽ��തിനായി �തിേരാധ േശഷി��
വിളയിന�ൾ, �സ�കാല വിളയിന�ൾ
എ�ിവ�െട വികസനം, ഉ�ാദേനാപാധിക�െട
കാര��മതെയ േ�ാ�ാഹി�ി��

സാേ�തികവിദ� വികസനം എ�ിവയിൽ പഠന
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ നട�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല പഠന ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല
�ഖാ�ിരമാണ് നട�ിലാ ��ത്. �ാൻ
പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം ബാഹ�ഫ�ിംഗിെ�
സഹായേ�ാ��ടി�� ഗേവഷണ പ�തിക�െട
ഭാഗമാ�ം വിദ�ാർ�ി ഗേവഷണ േ�ാജ�ക�െട
ഭാഗമാ�ം കാലാവ� വ�തിയാനെ� െച��
നിൽ��തിനായി �തിേരാധ േശഷി��
വിളയിന�ൾ, �സ�കാല വിളയിന�ൾ എ�ിവ
വികസി�ി��തി�ം ഉത്പാദേനാ പാധിക�െട



2 of 2

കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം േവ�
സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി��തി നാ��
വിവിധ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ നട�വ��.

(സി)

�ധാന വിളക�െട ഉ�ാദനം, വിള സംര�ണം,
ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധികൾ, വിദഗ്ധ�െട
ഡയറ�റി എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� �ഷി
സംബ�മായ െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

വികസി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ധാന വിളക�െട ഉ�ാദനം, വിള സംര�ണം,
ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധികൾ എ�ിവ
ഉൾെ�ാ�� 'അ�ി�ൾ�ർ: ഫാം എ�്�ൻഷൻ
മാേനജർ' (FEM@Mobile) എ� �ഷി
സംബ�മായ െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

കാർഷിക വികസന കർഷകേ�മ വ��ിെ�
ധനസഹായേ�ാെട േകരളാ കാർഷിക
സർ�കലാശാല ഡയറ�േറ�് ഓഫ് എ�്�ൻഷൻ
വികസി�ി�ി��്. Playstore-ൽ നി�്
സൗജന�മായി ഇത് ഡൗൺേലാഡ്  െച�്
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. േകരള�ിെല

�ധാനെ�� 100 വിളക�െട വി�് �തൽ
വിളെവ��് വെര�� എ�ാ കാര���ം ഇതിൽ
ലഭ�മാണ്. ഇം�ീഷ് , മലയാളം ഭാഷകളിൽ 3000-
േ�ാളം േപ�കളിലായി വിവര�ൾ
�മീകരി�ി��്. �ടാെത 300-ഓളം െചറിയ
വീഡിേയാകൾ 200-ഓളം ഫാം േപാ��കൾ,
െെജവവള��െട�ം കീടനാശിനിക�െട�ം
ഉപേയാഗം �ട�ി വിവിധ�ളായ അറി�കൾ
ഇ�വഴി കർഷകർ�് ലഭ�മാണ്. ഏകേദശം
50,000-േ�ാളം േപർ ഇത് ഉപേയാഗി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്ത് നടന്നുവരുന്ന കസ്ഥാര്ഷഷിക വഷിജസ്ഥാന വവസ്ഥാപന പ്രവര്തനങ്ങള

1.   ലലീഡത്ത് സത്ത് പദ്ധതഷി

കസ്ഥാര്ഷഷിക വഷിജസ്ഥാന വവസ്ഥാപനതഷിനത്ത് ഊന്നല് നല്കുന്ന പദ്ധതഷിയസ്ഥായ  ലലീഡത്ത്സത്ത്  (LEADS)
കകസ്ഥാലന,  പസ്ഥാലകസ്ഥാടത്ത്,  കണ്ണൂര്,  വയനസ്ഥാടത്ത് ജഷിലകളഷില് നടപഷിലസ്ഥാകഷി വരുന്നു.   ജഷിലയഷികല ഓരരസ്ഥാ
പഞസ്ഥായതഷിലന മൂന്നത്ത് വലീതന ലലീഡത്ത് ഫസ്ഥാര്മര്മസ്ഥാകര കകണ്ടെതഷി അവരുകട രനതൃതത്വതഷില് പത
വലീതന കര്ഷകര് അടങ്ങുന്ന സസ്ഥാറ്റലലറ്റത്ത് ഫസ്ഥാര്മര് ഗ്രൂപ്പുകള ഉണ്ടെസ്ഥാകഷി പദ്ധതഷി നടപഷിലസ്ഥാക്കുന്നു.
ബനകപട്ട  ഉരദവസ്ഥാഗസര്  കൃഷഷിയഷിടങ്ങള  സന്ദര്ശഷിക്കുകയന   പ്രശ്നങ്ങള  മനസഷിലസ്ഥാകഷി  പ്രശ്ന
പരഷിഹസ്ഥാരതഷിനത്ത് നഷിര്രദ്ദേശങ്ങള നല്കുകയന കചെയ്യുന്നു.  എലസ്ഥാ മസ്ഥാസവന കൃഷഷിയഷിടതഷില് നഷിന്നുന
ലഭഷിക്കുന്ന  വഷിവരങ്ങള  രകരള  കസ്ഥാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  കൃഷഷി  വഷിജസ്ഥാന്  രകന്ദ്രങ്ങള
എന്നഷിവയഷികല ശസ്ഥാസ്ത്രജരുമസ്ഥായഷി ചെര്ച്ച കചെയ്യുകയന  പരഷിഹസ്ഥാരമസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള  സത്വരൂപഷിക്കുകയന
കചെയ്യുന്നു.   എലസ്ഥാ  മസ്ഥാസവന  അനുവര്തഷിരകണ്ടെ  കൃഷഷി  രലീതഷികള,  വളപ്രരയസ്ഥാഗന,  കലീടരരസ്ഥാഗ
നഷിയന്ത്രണന എന്നഷിവകയ സനബനഷിച്ച വഷിവരങ്ങള  'Monthly  Technology  Advisories'  എന്ന
രലീതഷിയഷില്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയന  അവ പ്രഷിനത്ത് കചെയത്ത് കര്ഷകര്കത്ത്  എതഷിക്കുകയന കചെയ്യുന്നു.  കൃഷഷി
സനബനമസ്ഥായ വഷിവരങ്ങള  SMS ആയഷി കര്ഷകകര അറഷിയഷിക്കുവസ്ഥാനുന,  അവരുകട  പ്രശ്നങ്ങള
ഉരദവസ്ഥാഗസകര  അറഷിയഷിക്കുവസ്ഥാനുന  കമസ്ഥാലബല്  രഫസ്ഥാണ്  സനവഷിധസ്ഥാനന  ഏര്കപടുതഷിയഷിട്ടുണ്ടെത്ത്.
കര്ഷകര്ക്കുന  ഉരദവസ്ഥാഗസര്ക്കുന  പരഷിശലീലനങ്ങള,  അവരബസ്ഥാധ  കസ്ഥാസുകള   എന്നഷിവയന
സനഘടഷിപഷിക്കുന്നു.

2.   കൃഷഷി പസ്ഥാഠശസ്ഥാല   &   രബസ്ഥാകത്ത് തല കസ്ഥാര്ഷഷിക വഷിജസ്ഥാന രകന്ദ്രങ്ങള

സുസഷിര  കസ്ഥാര്ഷഷിക  രമഖലയഷിരലകത്ത്  നയഷിക്കുന്ന  സസ്ഥാരങ്കേതഷിക  വഷികസനതഷിലന
ലകമസ്ഥാറ്റതഷിലന  കര്ഷകകര  ഉളകപടുരതണ്ടെതഷികന  ആവശവകത  തഷിരഷിച്ചറഷിയന്ന പങ്കേസ്ഥാളഷിത
വഷിപുലലീകരണ  രലീതഷിയസ്ഥാണത്ത്  കൃഷഷി  പസ്ഥാഠശസ്ഥാല. കൃഷഷികസ്ഥാര്കഷിടയഷില്  പഠനതഷിനുന  അനുഭവന
പങ്കേഷിടലഷിനുമുള്ള  ഒരു  രവദഷിയസ്ഥാണത്ത്  കൃഷഷി  പസ്ഥാഠശസ്ഥാല.   കൃഷഷികചെയസ്ഥാനുന  കസ്ഥാര്ഷഷിക  രമഖലകയ
ലസ്ഥാഭകരമസ്ഥായ  ബഷിസഷിനസസ്ഥാകസ്ഥാനുന  ഈ  രമഖലയഷില്  സഷിരമസ്ഥായഷി  ഒതരചെരുന്ന  കപസ്ഥാത
തസ്ഥാല്പരവമുള്ള ആളുകളുകട  ഗ്രൂപ്പുകളസ്ഥാണത്ത് കൃഷഷി  പസ്ഥാഠശസ്ഥാലയഷില് ഉളകകസ്ഥാള്ളുന്നതത്ത്.   കൃഷഷിയന
അനുബന  രമഖലകളുന  സമനത്വയഷിപഷിക്കുന്നതഷികന  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവന  വവക്തമസ്ഥാക്കുന്നതഷിനസ്ഥായഷി
ഐ എഫത്ത് എസത്ത് (ലജവഗൃഹന) രപസ്ഥാട്ടുകളഷില് കൃഷഷി പസ്ഥാഠശസ്ഥാലകള നടതക വഴഷി കര്ഷകര്കത്ത്
സുസഷിരമസ്ഥായ  അധഷിക  വരുമസ്ഥാനന  ലഭഷിക്കുന്നതഷിനത്ത്   സഹസ്ഥായകരമസ്ഥാവന്നു.  ലജവ  അധഷിഷഷിത
കൃഷഷിരലീതഷികളുകടയന  മറ്റത്ത്  നൂതന  സസ്ഥാരങ്കേതഷികവഷിദവകളുകടയന  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവന  മനസഷിലസ്ഥാകസ്ഥാന്
കര്ഷകര്കത്ത് ഓണ്ലലന്/ഓഫത്ത് ലലന് രലീതഷികളഷിലൂകട  ആവശവമസ്ഥായ പരഷിശലീലനവന നല്കുന്നു.

രകരളതഷികല  152  രബസ്ഥാക്കുകളഷിലന  രബസ്ഥാക്കുതല  കസ്ഥാര്ഷഷിക  വഷിജസ്ഥാന  രകന്ദ്രങ്ങള
സസ്ഥാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഓരരസ്ഥാ  രബസ്ഥാക്കുതല  കസ്ഥാര്ഷഷിക  വഷിജസ്ഥാന  രകന്ദ്രതഷിനുന  രകരള  കസ്ഥാര്ഷഷിക
സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയഷികല ഒരു ശസ്ഥാസ്ത്രജന് രനസ്ഥാഡല് ഓഫലീസറന അസഷിസ്റ്റനത്ത് ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത്
അഗഷികളച്ചര് കണ്വലീനറമസ്ഥായഷി ഒരു സമഷിതഷി രൂപലീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടെത്ത്.  രകന്ദ്ര/  സനസസ്ഥാന കസ്ഥാര്ഷഷിക
ഗരവഷണ  രകന്ദ്രങ്ങളഷില്  നഷിന്നുള്ള  വഷിദഗത്ത്ധര്,  കൃഷഷി  അനുബന  രമഖലകളഷില്  നഷിന്നുള്ള
വഷിദഗത്ത്ധര്/കൃഷഷികസ്ഥാര്,  കൃഷഷി ഉരദവസ്ഥാഗസര്, ഫഷിഷറലീസത്ത് ഇന്കസ്പെക്ടര്മസ്ഥാര്,  കവറ്ററഷിനറഷി സര്ജന്,
കലീര  വഷികസന  വകുപഷികലയന  ലമനര്  ഇറഷിരഗഷന്  ഡഷിപസ്ഥാര്ട്ടുകമനഷികലയന  പ്രതഷിനഷിധഷികള
എന്നഷിവരസ്ഥാണത്ത്  സമഷിതഷിയഷികല  അനഗങ്ങള.  കര്ഷകരുകട  കൃഷഷിയഷിടതഷില്  സസ്ഥാരങ്കേതഷികവഷിദവ
പ്രദര്ശനരതസ്ഥാട്ടന സസ്ഥാപഷിക്കുക,  കൃഷഷിയഷിടനഷിരലീകണ സന്ദര്ശനന,  പ്രവര്തനങ്ങളുകട പതഷിവത്ത്
നഷിരലീകണന,   രഡസ്ഥാകക്യുകമരനഷന്  എന്നഷിവയസ്ഥാണത്ത്  രബസ്ഥാക്കുതല   കസ്ഥാര്ഷഷിക  വഷിജസ്ഥാന
രകന്ദ്രങ്ങളുകട പ്രധസ്ഥാന ഘടകങ്ങള.



3.   മസ്ഥാനവ വഷിഭവ രശഷഷി വഷികസന പദ്ധതഷി

പന്തളന,  രവരങ്ങരഷി  എന്നലീ  രണ്ടെത്ത്  കര്ഷക  പരഷിശലീലന  രകന്ദ്രങ്ങള  (FTC  കള),
കഴക്കൂട്ടന,  രകസ്ഥാഴ,  ലവറ്റഷില,  മലമ്പുഴ,  തളഷിപറമത്ത്  എന്നലീ  7  റലീജഷിയണല്  അഗഷികളച്ചര്
പരഷിശലീലന രകന്ദ്രങ്ങള (RATTC കള), കവള്ളസ്ഥായണഷിയഷികല റഷിസര്ച്ചത്ത് കടസ്റ്റഷിനഗത്ത് & കട്രെയഷിനഷിനഗത്ത്
കസനർ,  സരമതഷി  തടങ്ങഷിയവ  മുരഖന  കര്ഷകര്ക്കുന  ഉരദവസ്ഥാഗസര്ക്കുന  വഷിവഷിധ  കസ്ഥാര്ഷഷിക
വഷിഷയങ്ങളഷില് പരഷിശലീലനങ്ങള രനരഷിട്ടുന  ഓണ്ലലനസ്ഥായന നല്കഷി  വരുന്നു.  കൂടസ്ഥാകത മസ്ഥാനവ
വഷിഭവ രശഷഷി വഷികസന പദ്ധതഷി പ്രകസ്ഥാരന രദശലീയതലതഷിലള്ള പരഷിശലീലനരകന്ദ്രങ്ങള മുരഖന
രദശലീയ തലതഷിലള്ള പരഷിശലീലന പരഷിപസ്ഥാടഷികളഷില്  ഉരദവസ്ഥാഗസര്കത്ത് പകങ്കേടുക്കുവസ്ഥാന് അവസരന
ഒരുക്കുന്നു.

4.   കൃഷഷി ഭവനുകളഷില് ഇരനണ്ഷഷിപത്ത്

കസ്ഥാര്ഷഷിക രമഖലയഷില് വഷി.എച്ചത്ത്.എസത്ത്.സഷി  അഗഷികളച്ചര് പസ്ഥാസസ്ഥായവര്  /അവസസ്ഥാന
വര്ഷ  വഷിദവസ്ഥാര്തഷികള,  ബഷി.എസത്ത്.സഷി  അഗഷികളച്ചര്  ബഷിരുദധസ്ഥാരഷികള  എന്നഷിവകര
കൃഷഷിയഷിരലയത്ത്  ആകര്ഷഷിക്കുവസ്ഥാനുന  നഷിലവഷികല  കസ്ഥാര്ഷഷിക  വഷിജസ്ഥാന  വവസ്ഥാപന  ശവനഖലയഷില്
പങ്കേസ്ഥാളഷികളസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുന അനുഭവസമതത്ത് നല്കുവസ്ഥാനുമുള്ള ഉരദ്ദേശരതസ്ഥാടുകൂടഷി  സനസസ്ഥാനകത
കൃഷഷി ഭവനുകളഷില് ഇരനണ്ഷഷിപത്ത് നടപഷിലസ്ഥാകഷി വരുന്നു. കസ്ഥാര്ഷഷിക രമഖലയഷികല വഷിഷയങ്ങളഷില്
കസ്ഥാരവപ്രസ്ഥാപഷി  രനടുവസ്ഥാനുന  ഭസ്ഥാവഷിയഷില്  ഈ  രമഖലയഷില്  കൂടുതല്  അനുഭവസമരതസ്ഥാടുകൂടഷി
പ്രവര്തഷിക്കുവസ്ഥാനുന ഈ പദ്ധതഷി മുഖസ്ഥാന്തഷിരന സസ്ഥാധഷിക്കുന്നു.

5.   കപസ്ഥാതജന പങ്കേസ്ഥാളഷിത പദ്ധതഷി

സുസഷിര കസ്ഥാര്ഷഷിക വഷികസനതഷിനസ്ഥായഷി  സസ്ഥാരങ്കേതഷിക വഷിവര വഷിനഷിമയന സസ്ഥാധവമസ്ഥാക്കു
ന്നതഷിനത്ത്  വഷിഭസ്ഥാവനന  കചെയഷിട്ടുള്ള  പദ്ധതഷിയസ്ഥാണത്ത്  കപസ്ഥാതജനപങ്കേസ്ഥാളഷിത  പദ്ധതഷി.  ഇതഷില്
കര്ഷകദഷിനസ്ഥാചെരണന,  കസ്ഥാര്ഷഷിക  വഷികസന  സമഷിതഷി  രയസ്ഥാഗങ്ങള,  റഷിവവ്യൂ  മലീറ്റഷിനഗുകള,
വര്കത്ത്രഷസ്ഥാപ്പുകള, കസമഷിനസ്ഥാറകള/Research extension Interface എന്നഷിവ ഉളകപടുന്നു.

6.   കമസ്ഥാലബല് അരഗസ്ഥാ കഷിനഷിക്കുകള

രബസ്ഥാകത്ത്  തലതഷില്  രൂപലീകരഷിച്ചഷിട്ടുള്ള  കമസ്ഥാലബല്  അരഗസ്ഥാ  കഷിനഷിക്കുകള  കൃഷഷിയഷിടങ്ങളഷില്
രനരഷികട്ടതഷി,  കസ്ഥാര്ഷഷിക  രമഖലയഷികല  വഷിദഗത്ത്ധര്  കര്ഷകര്കത്ത്  ആവശവമസ്ഥായ  ഉപരദശങ്ങള
നല്കുകയന  കസ്ഥാര്ഷഷിക  പ്രശ്നങ്ങളകത്ത്  പരഷിഹസ്ഥാരന  കസ്ഥാണുകയന  കചെയ്തുവരുന്നു.  രണ
രബസ്ഥാക്കുകൾകത്ത്   ഒന്നത്ത്  എന്ന  കണകഷിൽ  സനസസ്ഥാനതസ്ഥാകക  75  കമസ്ഥാലബൽ
അരഗസ്ഥാകഷിനഷിക്കുകൾ  അരഗസ്ഥാ  സർവലീസത്ത്  കസനർ  ആൻഡത്ത്  സർവലീസസത്ത്  കഡലഷിവറഷി
സലീമഷിൽ നഷിന്നുന അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടെത്ത്.

7.    ഫസ്ഥാന ഇൻഫർരമഷൻ ആൻഡത്ത് കമവ്യൂണഷിരകഷൻ

ഫസ്ഥാന  ഇന്ഫര്രമഷന്  ബവ്യൂരറസ്ഥാ  (FIB) പ്രസഷിദ്ധലീകരഷിക്കുന്ന രകരള കര്ഷകൻ മസ്ഥാസഷിക,  FIB
തയസ്ഥാറസ്ഥാകഷി  ദൂരദര്ശന് വഴഷി  സനരപ്രഷണന കചെയ്തു വരുന്ന  "നൂറരമനഷി"   കസ്ഥാര്ഷഷിക പരഷിപസ്ഥാടഷി
എന്നഷിവ  കൂടസ്ഥാകത  കൃഷഷി  വകുപഷിനത്ത്  കലീഴഷില്  FIB യ കട  ആഭഷിമുഖവതഷില്  ആലപ്പുഴ  ജഷിലയഷില്
ആരനഭഷിച്ചഷിട്ടുള്ള കമവ്യൂണഷിറ്റഷി  രറഡഷിരയസ്ഥാ  രസ്റ്റഷന് എന്നഷിവ കര്ഷകര്കസ്ഥാവശവമുള്ള വഷിവരങ്ങള
യഥസ്ഥാസമയന അവരഷിരലകയതഷിക്കുന്നതഷില് മുഖവപങ്കു വഹഷിക്കുന്നു.



8.  KISSAN   പദ്ധതഷി

IIITM-K  മുഖസ്ഥാന്തഷിരന തയസ്ഥാറസ്ഥാകഷി സനരപ്രഷണന കചെയ്യുന്ന കഷിസസ്ഥാൻ കൃഷഷിദലീപന പരഷിപസ്ഥാടഷിയഷിലൂകട
കര്ഷകര്കസ്ഥാവശവമുള്ള വഷിവരങ്ങള യഥസ്ഥാസമയന അവരഷിരലകയതഷിക്കുന്നു.

9.   ആത്മ പദ്ധതഷി   ( 60:40   രകന്ദ്രസ്ഥാവഷിഷത്ത് കൃത പദ്ധതഷി  )

കൃഷഷി  അനുബന  രമഖലകളഷികല  നൂതന  സസ്ഥാരങ്കേതഷികവഷിദവ  കര്ഷകരഷില്
എതഷിക്കുന്നതഷിനത്ത്  നടപഷിലസ്ഥാകഷിവരുന്ന  രകന്ദ്രസ്ഥാവഷിഷത്ത് കൃത  പദ്ധതഷിയസ്ഥാണത്ത്  Agricultural
Technology  Management  Agency  (ATMA). വഷിജസ്ഥാന  വവസ്ഥാപന  രനഗതത്ത്
ജഷില/രബസ്ഥാക്കുതലതഷില്  സത്വയനഭരണസ്ഥാവകസ്ഥാശമുള്ള  ഏജന്സഷികള  രൂപലീകരഷിച്ചത്ത്,  കപസ്ഥാത
രമഖലയകടയന സത്വകസ്ഥാരവ രമഖലയകടയന പങ്കേസ്ഥാളഷിതന ഉറപ്പു വരുതഷി,  കസ്ഥാര്ഷഷിക രമഖലകയയന
അനുബന  രമഖലകകളയന  (മൃഗസനരകണന,  ഫഷിഷറലീസത്ത്,  കലീര  വഷികസനന)
ഏരകസ്ഥാപഷിപഷിച്ചുകകസ്ഥാണള്ള  പ്രവര്തനന  ഉറപ്പുവരുതഷി  കസ്ഥാര്ഷഷിക  രമഖലയകട  സുസഷിര
വഷികസനമസ്ഥാണത്ത് ആത്മ ലകവമഷിടുന്നതത്ത്. ശസ്ഥാസ്ത്രലീയ പരലീകണ നഷിരലീകണ പ്രവര്തനങ്ങളുകടയന
കസ്ഥാര്ഷഷിക വഷിജസ്ഥാനവവസ്ഥാപന പ്രവര്തനങ്ങളുകടയന ഏരകസ്ഥാപനവന സനരയസ്ഥാജനവമസ്ഥാണത്ത് ഈ
പദ്ധതഷിയഷില് കൂടഷി വഷിഭസ്ഥാവനന കചെയ്യുന്നതത്ത്.  കര്ഷകര്ക്കുള്ള കട്രെയഷിനഷിനഗത്ത്, പ്രദര്ശനരതസ്ഥാട്ടങ്ങള,
കര്ഷക പഠനയസ്ഥാത്രകള,  കപസ്ഥാസഷിറ്റഷി ബഷില്ഡഷിനഗത്ത്,  സലീഡത്ത് മണഷി/റഷിരവസ്ഥാളവഷിനഗത്ത് ഫണ്ടെത്ത്,  ഫുഡത്ത്
കസകവ്യൂരഷിറ്റഷി  ഗ്രൂപത്ത്,  കര്ഷക  ഗ്രൂപഷിനുള്ള  അനഗലീകസ്ഥാരന,  കര്ഷക  അവസ്ഥാര്ഡത്ത്,  ജഷിലസ്ഥാതല
എകഷിബഷിഷന്/രമളകള,  ലഘുരലഖ  വഷിതരണന,  കടരകസ്ഥാളജഷി  പസ്ഥാരകജത്ത്,  കര്ഷക-ശസ്ഥാസ്ത്രജ
സനഗമന,  KVK/കസ്ഥാര്ഷഷിക  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയഷില്  നഷിന്നുള്ള  വഷിദഗത്ത്ധരുകട  രസവനന,
ശസ്ഥാസ്ത്രജരുകടയന വഷിജസ്ഥാന വവസ്ഥാപന ഉരദവസ്ഥാഗസരുകടയന ഫലീല്ഡത്ത്  വഷിസഷിറ്റത്ത്,  ഫസ്ഥാന  സ്ക്കൂള,
ജഷിലസ്ഥാതല/സനസസ്ഥാനതല  ഇകന്നസ്ഥാരവറ്റലീവത്ത്  പ്രവര്തനങ്ങള,  സസ്ഥാരങ്കേതഷിക  വവസ്ഥാപനതഷികല
പുതഷിയ രലീതഷികള തടങ്ങഷിയ പ്രവര്തനങ്ങളുന ആത്മ പദ്ധതഷി വഴഷി നടപഷിലസ്ഥാകഷി വരുന്നു.

10.   രകരള കസ്ഥാര്ഷഷികസര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട പ്രവര്തനങ്ങള

          രകരള കസ്ഥാര്ഷഷിക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വഷിവഷിധ രകന്ദ്രങ്ങളഷിലസ്ഥായഷി ആരനഭഷിച്ചഷിട്ടുള്ള
RAFTAAR  -  അഗഷിബഷിസഷിനസത്ത്  യൂണഷിറ്റഷികനയന  അഗഷികളച്ചര്  ഇന്കക്യുരബഷന്
രകന്ദ്രതഷികനയന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  വഷിവഷിധ  സനരനഭകതത്വവഷികസന  പരഷിപസ്ഥാടഷികള  നടതഷി  വരുന്നു.
കൂടസ്ഥാകത  കര്ഷകരുകട  ഉതത്ത്പന്നങ്ങള  മൂലവവര്ദ്ധഷിത  ഉതത്ത്പന്നങ്ങളസ്ഥായഷി  മസ്ഥാറ്റഷി  എടുക്കുന്നതഷിനത്ത്
സഹസ്ഥായവന കചെയ്തു കകസ്ഥാടുക്കുന്നുണ്ടെത്ത്.

രകരള  സര്കസ്ഥാരഷികന  ഒരുരകസ്ഥാടഷി  ഫല  വൃകലതകള  ജനങ്ങളഷില്
എതഷിക്കുക എന്ന പദ്ധതഷിയകട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഷി  രകരള കസ്ഥാര്ഷഷിക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല പതത്ത് ലകന
ഗുണരമന്മയള്ള ഫലവൃകലതകള ഉതത്ത്പസ്ഥാദഷിപഷിക്കുകയന,  അതത്ത്  കൃഷഷി വകുപത്ത് വഴഷി വഷിതരണന
നടതകയന  കചെയഷിട്ടുണ്ടെത്ത്.  മഷികച്ച  ഗുണനഷിലവസ്ഥാരമുള്ള  കനല്വഷിതകള,  പച്ചകറഷി  വഷിതകള,
സുഗന  വവഞ്ജന  കകതകള,  ഒഒൗഷധസസവങ്ങള  തടങ്ങഷി  വഷിവഷിധ  നടലീല്  വസ്തുകള
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  രസ്റ്റഷനുകളഷില്  ഉതത്ത്പസ്ഥാദഷിപഷിച്ചത്ത്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  തകന്ന  വഷിവഷിധ
വഷിപണനരകന്ദ്രങ്ങള വഴഷി കപസ്ഥാതജനങ്ങളകത്ത് വഷില്പന നടതഷിവരുന്നു.


